
স্বাধীনতায াঁচ দকে ফাাংরাকদ জরয অরধদপ্তকযয থচরা 

1. ভূরভো  

ফাাংরাকদ জরয অরধদপ্তয দদকয জাতীয় ভানরচত্র প্রণয়নোযী প্ররতষ্ঠান। জারতয জনে ফঙ্গফন্ধু দখ মুরজবুয যভাকনয দনতৃকে  

রত্র রাখ ীকদয যকেয রফরনভকয় ১৯৭১ াকর ভান মুরেমৄকেয ভাধ্যকভ স্বাধীনতা অজজকনয য ফাাংরাকদ জরয অরধদপ্তকযয 

স্বাধীন মাত্রা শুরু য়। প্রথভফাকযয ভত স্বাধীনবাকফ দদকয েল্যাকণ রযেল্পনা প্রণয়ন  ফাস্তফায়কনয সুকমাগ দকয় ধাক ধাক 

উন্নরতয ভাধ্যকভ ফতজভাকন প্ররতষ্ঠানটি দদকয এেটি অন্যতভ োরযগরয  প্রমৄরেগত ক্ষভতা ম্পন্ন আধুরনে যোযী প্ররতষ্ঠান 

রককফ রযরচরত রাব েকযকে এফাং উন্নততয দবৌকগাররে তথ্য-উাত্ত যফযা  াংরিষ্ট দফায ভাধ্যকভ রফরবন্ন জাতীয় অজজকন 

গুরুেপূণ জ ভুরভো যাখকত ক্ষভ কয়কে। স্বাধীন পূণ জাঙ্গ াংস্থা রককফ রফগত াঁচ দকে ফাাংরাকদ জরয অরধদপ্তকযয থচরায 

উকেখকমাগ্য অাং াংকক্ষক উস্থারত করা। 

2. ফাাংরাকদকয টকাগ্রারপেযার ভানরচত্র প্রণয়কনয ক্রভরফো 

২.১ দযকনকরয (দভজয দজভ দযকনর, প্রথভ াকব জয়ায দজনাকযর) ভাঠ জরয রবরত্তে টকাগ্রারপেযার  ভানরচকত্রয এনার মৄগ দথকে 

ধাক ধাক োরযগরয  প্রমৄরেগত উন্নরতয ভাধ্যকভ অত্র প্ররতষ্ঠান আো আকরােরচত্র রবরত্তে রডরজটার ভানরচত্র  ভূ-স্থারনে উাত্ত 

প্রণয়ন েকয মাকে। এই উন্নরতয দাাকন ১৯৯৮ দথকে ২০০৯ াকরয ভকধ্য ১:50,000 দেকরয ের (২৬৭টি) এনারগ ভানরচত্রকে 

রডরজটারাইজ েকযকে; 2002 দথকে 2004 াকরয ভকধ্য ঢাো য এফাং ার্শ্জফতী এরাোয ১:৫,000 দেকরয ১২২টি ভানরচত্র 

প্রণয়ন েকযকে; বাযত  রভয়ানভাকযয াকথ ফাাংরাকদকয মুদ্রীভা রনধ জাযণ েভ জোন্ড রযচারনায জন্য উকূরীয় এরাোয 

ারনাগাদ তথ্যম্বররত পৃথে রডরজটার ভানরচত্র প্রস্তুত পূফ জে যফযা েকযকে; আো আকরােরচত্র ধাযণ েকয পকটাগ্রাকভরিে 

েরতকত এফাং ভাঠ জরযকয ভাধ্যকভ তথ্য াংগ্র েকয ২০১০ দথকে ২০১৮ াকরয ভকধ্য ভগ্র ফাাংরাকদকয ১:২৫,000 দেকরয  

৫টি রফবাগীয় কযয ১:৫,000 দেকরয রডরজটার ভানরচত্র, রজআইএ ডাটাকফজ, অকথ জাপকটা  রডরজটার এররকবন ভকডর প্রস্তুত 

েকযকে। 

    

১৭৭৬ াকরয দযকনকরয ভানরচত্র ১:50,000 দেকরয ভানরচত্র ১:২৫,000 দেকরয ভানরচত্র ১:৫,000 দেকরয ভানরচত্র 

   

রডরজটার আো আরেরচত্র রডরজটার এররকবন ভকডর রডরজটার রপ্ররটাং দপ্র 

 

  



2.2 ফাাংরাকদকয রযফতজনীর নদ-নদী অফফারোয় অফরস্থত এরাোয দবৌকগাররে রযফতজন রফকিলকণয রকক্ষয ২০১৭ দথকে ২০১৮ 

াকর দেরযকোরে স্যাকটরাইট ইকভজ দথকে রডরজটার ভানরচত্র প্রণয়ন েযা কয়কে; ২০১৮ াকর ৮টি রফবাকগয জন্য রফবাগীয় 

ভানরচত্র  ৬৪ দজরায জন্য দজরা ভানরচত্র প্রণয়ন েকযকে এফাং ের উকজরায জন্য উকজরা ভানরচত্র প্রস্তুকতয জন্য এেটি প্রেল্প 

প্রণয়কনয োজ চরভান যকয়কে; তাোড়া ঢাো কযয উন্নয়ন রযেল্পনা, প্রারনে েভ জোন্ড রযচারনা দমকোন দফা নাগরযকেয 

দদাযকগাড়ায় দৌৌঁকে দদফায আফরিে উাদান রককফ ম্ভাব্য কফ জাচ্চ রাজজ দেকরয ভানরচত্র  উচ্চতায তথ্য ম্বররত রত্রভারত্রে 

দবৌকগাররে তথ্য-উাত্ত প্রস্তুকতয রকক্ষয ইউএরব ইকভজ ব্যফায েকয ভানরচত্র  তথ্য-উাত্ত প্রস্তুকতয প্রেকল্পয োজ এরগকয় চকরকে। 

ের রডরজটার ভানরচত্র সূক্ষ্মবাকফ োাকনায জন্য েরম্পউটায টু দেট অন্যান্য ফ জাধুরনে রডরজটার রপ্ররটাং যঞ্জাভ াংগ্র েযা 

কয়কে এফাং আকযা আধুরনোয়কনয প্রেল্প চরভান যকয়কে। ফতজভাকন ফেকয প্রায় রতন রাখ ভানরচত্র াংস্থায রনজস্ব দপ্রক োাকনা য়। 

   

রফবাগীয় ভানরচত্র দজরা ভানরচত্র উকজরা ভানরচত্র 

২.৩ অরধদপ্তকয রডরজটার েরতকত প্রণীত রফপুর রযভান আো আকরােরচত্র, রজআইএ ডাটাকফজ  রডরজটার ভানরচত্র 

অন্যান্য দবৌকগাররে তথ্য-উাত্ত াংযক্ষণ, ব্যফায  রফতযণকে রনযাদ, জ  োম জেয েযকত াব জায, দডরডকেকটড দনটয়ােজ 

 ডাটাকফকজয ভন্বকয় এেটি াব জায রবরত্তে োরযগরয রযকফ স্থান েযা কয়কে এফাং অরধদপ্তকযয দতজগাঁ  রভযপুয 

েযাম্পাকয ভকধ্য তথ্য-উাত্ত আদান প্রদাকনয রনযাদ  সুরফধাজনে ব্যফস্থায জন্য রনজস্ব দযরডররাংে স্থান েযা কয়কে। 

সুদীঘ জোর ধকয ভানরচত্র প্রস্তুত েযায় এ প্ররতষ্ঠাকনয যকয়কে ঐরতারে মূল্য ম্বররত অাংখ্য তথ্য উাত্ত। এফ মূল্যফান তথ্য 

উাত্ত। াংযক্ষকণয জন্য ২০১৬ দথকে ২০১৮ াকর এেটি রডরজটার আেজাইব গকড় দতারা কয়কে। ২০১৮ ার দথকে রডরজটার 

ভানরচত্র  অন্যান্য ভূ-উাত্তমূ অপরাইকনয াাার রনজস্ব ডাটা দয়ারযাং অনরাইন দাট জাকরয ভাধ্যকভ প্রদান েযা কে। 

ফতজভাকন এ দাট জাকরয ভাধ্যকভ ের রজকডটিে উাত্ত এফাং দজরা  রফবাগীয় ভানরচকত্রয রডরজটার ের রফরক্র কয় থাকে। 

অরধদপ্তকযয ের তথ্য-উাত্ত রফরনভকয়য জন্য দাট জারটি উন্নত েযায রযেল্পনা গ্রণ েযা কে। 

   

াবজায GNSS CORS Service অনরাইন ডাটা দয়ারযাং দাট জার 

3. প্রারতষ্ঠারনে ক্ষভতা অজজন এফাং আধুরনোয়ন 

৩.১ দদকয ভূ-খন্ড াংরিষ্ট মুদ্রপৃকষ্ঠয উচ্চতা রযভা ভানরচত্র প্রণয়কনয াাার আফায়া  জরফায়ু ম জকফক্ষণ, অফোঠাকভা 

উন্নয়কনয জন্য রনযাদ উচ্চতা রনধ জাযণ, ইতযারদ প্রকয়াজকন আফরিে মুদ্র পৃকষ্ঠয উচ্চতা রনণ জকয়য জন্য ১৯৯৩ াকর জাাকনয 



কমারগতায় চট্টগ্রাকভয যাঙ্গারদয়ায় েণ জপৄরী নদীয দভানায় এেটি টাইডার দেন স্থান েযা য়। দেনটি ২০০৭ দথকে 

আর্ন্জজারতে ভাাগযীয় েরভকনয অধীকন বাযত ভাাগয সুনারভ তেীেযণ ব্যফস্থায় অর্ন্জভুে য়। 

৩.২ টকাগ্রারপে, েযাডাস্ট্রার ফা অন্য দম দোন ধযকণয জরযকয প্রধান োজ দোন স্থাকনয স্থানাাংে রনণ জয় েযা। এই স্থানাাংে 

রযভাকয জন্য ১৯৯৪ াকর ঢাোয গুরাকন অতযাধুরনে প্রমৄরে ব্যফায েকয যাইজটার দডটাভ স্থান েযা য় এফাং টাইডার 

দেন দথকে দরকবররাং াকব জ’য ভাধ্যকভ বাটি জেযার দডটাভ স্থান েযা য়। এ দডটাকভয াককক্ষ স্থানাাংে রযভাকয ভাধ্যকভ এখন 

ম জর্ন্ াযাকদক এধযকণয ২৫৯৫টি রজকডটিে েকরার কয়ট স্থান েযা কয়কে। ২০১২ াকর আধুরনে দলাফার দনরবকগন 

স্যাকটরাইট রকেভ (GNSS) ব্যফায েকয খুফ দ্রুত, স্বল্প ভকয় জরয এফাং Tectonic plate movement, 

ভূরভেম্প ম জকফক্ষণ রফরবন্ন বফজ্ঞারনে রফকিলকণ  েযায জন্য ঢাো, যাংপুয, যাজাী, খুরনা, রকরট  চট্টগ্রাকভ ০৬ টি 

Continuously Operating Reference Station (CORS) স্থান েযা কয়কে। দদকয প্ররতটি স্থানকে এ 

সুরফধায আতায় আনায রকক্ষয আয ৭৩ (রতয়াত্তয) টি দেন স্থাকনয োজ এরগকয় চকরকে। CORS দনটয়াকেজয 

কমারগতায় উচ্চতায তথ্য প্রারপ্তয রকক্ষয ভাধ্যােল জণ জরযকৃত উাত্ত ব্যফায েকয এেটি রজকয়ড ভকডর প্রণয়কনয রযেল্পনা 

েযা কে। 

    

টাইডার দেন, চট্টগ্রাভ  জাতীয় দডটাভ ইয়াড জ, গুরান, ঢাো GNSS CORS GNSS াকবজ 

 

৩.৩ ফানরাকদ জরয অরধদপ্তয অকনে যোযী, ায়োরত াংস্থা  দফযোরয প্ররতষ্ঠান প্রস্তুতকৃত ভূ-স্থারনে তথ্য-উাত্ত 

কজ রফরনভকয়য রকক্ষয ফাাংরাকদ জরয অরধদপ্তয েতৃজে ১ জুন ২০১৬ তারযকখ Establishment of National 

Spatial Data Infrastructure for Bangladesh  ীল জে এেটি দরভনায আকয়াজন েযা য়।  ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রী দখ ারনা উে দরভনায উকবাধন েকযন  এ রফলয়ে আইনী োঠাকভা প্রণয়ন েযায রনকদ জনা প্রদান েকযন। ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রীয রনকদ জনায আকরাকে অত্র অরধদপ্তকযয উকযাকগ এফাং ের  ভূ-স্থারনে তথ্য-উাত্ত প্রস্তুতোযী প্ররতষ্ঠাকনয অাংগ্রকণ 

এনএরডই প্ররতষ্ঠায রকক্ষয জাান যোকযয আরথ জে  োরযগরয কমাগীতায় এেটি প্রেল্প চরভান যকয়কে।  

 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী দখ ারনা এনএরডআই প্ররতষ্ঠা রফলয়ে দরভনায  রডরজটার ম্যারাং দটায উকবাধন েকযন 

৩.৪ "ইম্প্রুবকভট অফ রডরজটার ম্যারাং রকেভ অফ াকব জ অফ ফাাংরাকদক (আইরডএভএ)" প্রেকল্পয আতায় ২০০৮ াকর 

রভযপুকযয ধাভারকোকট অতযাধুরনে পকটাগ্রাকভরিে, রজআইএ, োকট জাগ্রারপে ঞ্জাভারদ  াব জায দেরিে রযকফ ম্বররত এেটি 



স্বয়াংপূণ জ রডরজটার ম্যারাং দটায স্থাকনয োজ শুরু য়। ১ জুন ২০১৬ তারযকখ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী দখ ারনা রডরজটার ম্যারাং 

দটাকযয উকবাধন েকযন।                          ত                                        ত    । 

4. উাংায 

ভানরচত্র প্রণয়কনয োকজ আো আকরােরচত্র  স্যাকটরাইট ইকভকজয াাার ফতজভাকন অন্যতভ উন্নত প্রমৄরে করা রাইডায 

(LiDAR - Light Detection and Ranging) মা দথকে ধাযণকৃত ইকভকজয ভাধ্যকভ খুফই সূক্ষ্ম রত্রভারত্রে ভকডর 

প্রস্তুত েযা মায় এফাং দভঘ, গাে ফা অন্যান্য ফাঁধায োযকণ আো আকরােরচকত্র দোন উাত্ত ায়া না দগকর রাইডায ইকভকজ তা 

ায়া মায়। ইরতভকধ্য অত্র অরধদপ্তয ভনুষ্যরফীন আোমান (UAV) এফাং তায উকমাগী রাইডায দন্সয ক্রয় েকযকে। 

প্ররক্ষকণয ভাধ্যকভ রনজস্ব জনফরকে দক্ষ েকয গকড় তুকর অদূয বরফষ্যকত দদকয রফরবন্ন গুরুেপূণ জ এরাোয রত্রভারত্রে ভকডর প্রণয়ন 

েযায রযেল্পনা যকয়কে। ভগ্র ফাাংরাকদ ফা এয দোকনা ফড় অাংকয ভানরচত্র প্রণয়ন  রত্রভারত্রে ভকডর প্রণয়কনয জন্য Aerial 

Survey অকনেটাই রফেল্পীন রফধায় ফাাংরাকদ জরয অরধদপ্তকযয রনজস্ব Aerial Survey Aircraft  ম্পূযে 

প্রমৄরে অজজকনয রযেল্পনা যকয়কে। দদক ফতজভাকন দোকনা রফর্শ্রফযারকয় জরয  ভানরচত্র প্রণয়ন রফলকয় পুণ জাঙ্গ স্দাতে  ফা 

স্দাতকোত্তয প্রঠক্রভ না থাোয় অত্র অরধদপ্তয রনকয়াগকৃত জনফরকে রনজস্ব ব্যফস্থানায় প্রররক্ষত েকয দতাকর। ফতজভাকন এ প্ররক্ষণ 

সুরফধা অপ্রতুর এফাং আধুরনে প্রমৄরেয াকথ াভঞ্জস্যপূণ জ নয় রফধায় েভ জযত জনফরকে প্রররক্ষত েকয গকড়কতারা  গকফলণা 

োম জক্রভ রযচারনায রকক্ষয এেটি পূণ জাঙ্গ প্ররক্ষণ ইন্সটিটিউট প্ররতষ্ঠায প্রেল্প প্রণয়ন েযা কে। এফ োম জেয রযেল্পনা প্রণয়ন 

এফাং তায পর ফাস্তফায়কনয ভাধ্যকভ ফাাংরাকদ জরয  অরধদপ্তয োরযগরয জ্ঞান  আধুরনে প্রমৄরেকত মৃে কয় উন্নত ভানরচত্র  

ভূ-স্থারনে তথ্য-উাত্ত প্রণয়ন েকয ফঙ্গফন্ধুয স্বকেয দানায ফাাংরা তথা ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী দখ ারনায রডরজটার ফাাংরাকদ গঠকন 

রক্রয় ভূরভো যাখকত ক্ষভ কফ। 

 

 


